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Vážení rodiče, 
předkládáme Vám základní informace o organizaci výuky žáků prvního stupně od           
25. 5. 2020. Při sestavování celkové organizace jsme plně vycházeli z doporučení MMHK,           
z našich personálních možností a z celkového počtu přihlášených žáků (69 % všech žáků).             
Předložená varianta je konečný kompromis všech vstupních faktorů a nelze dále provádět            
změny uvedené organizace. 
 
Rozdělení skupin a personální obsazení 

třída vyučující dopolední blok 
(p.uč) 

Konverzace v AJ v rámci 
dopoledního bloku (p.uč) 

vyučující odpolední blok 
(p.uč) 

1.A H. Nováková E. Faltisová R. Hiršlová 

1.B M. Janáková + Š. Hátlová E. Faltisová Š. Hátlová 

2. E. Faltisová E. Faltisová A. Zelinková 

3.A V. Syrovátková J. Hlavatá V. Syrovátková/R. Vlasáková 

3.B M. Kuchová M. Kuchová M. Kejmarová 

4.A I. Dušková Z. Pávková  

4.B I.Kapustová V. Drábek  

5. R. Kučerová Z. Pávková  

 
Denní režim a umístění tříd 

třída učebna 
1.blok včetně 

volitelných 
přestávek 

velká 
přestávka 

2.blok včetně 
volitelných 
přestávek 

oběd/pauza 3.blok 
odchod ze 

školy wc 

1.A 1.A 8.00 - 9.30 9.30 - 9.45 9.45 - 11.35 11.35 - 11.50  11.35 (11.50) půda 

1.B 1.B 8.00 - 9.45 9.45 - 10.00 10.00 - 11.50 11.50 - 12.05  11.50 (12.05) půda 

2 2 8.00 - 9.45 9.45 - 10.00 10.00 - 12.05 12.05 - 12.15  12.05 (12.15) 1. patro 

3.A 3.A 8.00 - 9.45 9.45 - 10.00 10.00 - 11.20 11.20 - 11.35  11.20 (11.35) přízemí 

3.B 3.B 8.00 - 9.30 9.30 - 9.45 9.45 - 11.00 
11.00 - 11.20 

11.20 - 11.45 11.45 přízemí 

4.B 6.A 8.00 - 9.00 9.00 - 9.15 9.15 - 11.00 11.20 - 11.45 11.45 1. patro 

4.A 4.A 8.00 - 9.15 9.15 - 9.30 9.30 - 10.45 10.45 - 11.00 11.00 - 11.40 11.40 přízemí 

5 5 8.00 - 9.00 9.00 - 9.15 9.15 - 10.30 10.30 - 10.45 10.45 - 11.40 11.40 přízemí 

 
Odchod ze školy lze individuálně upravit na základě konzultace s TU. 
 
Nutná podmínka 
Žák musí dne 25. 5. 2020 předložit vyplněné čestné prohlášení (ke stažení na našich www).               
Bez vyplněného prohlášení nelze žáka přijmout k prezenční výuce. V případě onemocnění            
běžnou chorobou lze 25. 5. 2020 zůstat v domácím léčení, informovat třídního učitele             
o předpokládané době léčení a termínu případného nástupu na prezenční výuku. Při           
odloženém termínu nástupu musí žák předložit aktuální čestné prohlášení. 
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Rozvrh výuky 
V pátek do 16.00 každý třídní vyučující upraví rozvrh 1.–4. vyučovací hodiny na celý              
následující týden v třídní knize. Do hodiny se v TK bude aktuálně zapisovat probírané učivo.               
Změny se projeví v elektronické žákovské knížce žáka, rodiče i na našich www. V EŽK nelze                
změnit jednotlivé časy dle výše uvedeného režimu. 
Odpolední blok bude vedený v naší interní TK. Obsah bloku či přítomnost žáka na výuce se                
nezobrazí v EŽK žáka či rodiče. 
 
Absence na výuce 
Žáci zůstávající v distančním vzdělávání mají předem omluvenou neúčast na výuce. Hodiny            
se nezapočítávají do celkového součtu hodin. U přihlášených žáků budeme evidovat           
docházku. Účast na výuce se v EŽK zobrazí jako „přítomen“. V případě nepřítomnosti             
přihlášeného žáka, se uvede záznam chybí – distanční výuka. Zameškané hodiny se            
neomlouvají klasickým systémem v EŽK, stačí zaslat zprávu třídnímu vyučujícímu          
v EduPage. Počet absencí se nezapočítává do celkového součtu omluvených hodin. 
 
Známkování 
Známkování se řídí pravidly distanční výuky. Případné motivační známky se zaznamenávají           
do EŽK do příslušných hodin v rozvrhu. 
 
Domácí úkoly 
U žáků navštěvujících prezenční výuku nepředpokládáme udělování povinných domácích         
úkolů. V případě hromadného zadání interaktivní úlohy bude zadání směřovat na žáky            
v distančním vzdělávání. Nebráníme se ale dobrovolnému vypracování zadané úlohy i žáky,           
kteří budou navštěvovat prezenční výuku. 
 
Distanční vzdělávání 
Téměř všichni třídní vyučující se budou v dopoledním čase věnovat prezenční výuce. Každý             
vyučující si provede případnou úpravu pravidel zadávání distanční výuky. 
 
Nástup na výuku 
Hlavní vchod do školy bude otevřen od 7.30 hod do 7.55 hod. Před vchodem a ve vnitřních                 
prostorách školy bude zabezpečena soustava dozorů. Žáci budou plynule v doporučených           
rozestupech (2 m) vcházet do budovy školy a nejkratší cestou vejdou do své třídy bez              
přezutí. Po příchodu do třídy si žáci odloží svršky, přezují se a vydezinfikují si ruce. Žáci mají                 
neustále na sobě roušky, sejmutí roušek je možné až na pokyn vyučujícího. První den              
předpokládáme přítomnost přezůvek v šatních skříňkách. Do šatních skříněk půjdou žáci           
v úvodu dopoledního bloku odděleně po třídách. Přezůvky budou zůstávat v kmenové třídě,            
věci ze skříněk si žáci postupně odnesou domů do konce prvního týdne výuky. 
 
Odchod z výuky 
Při samostatném odchodu žáka v určeném čase předpokládáme neprodlený odchod          
z budovy školy. Žáci se nesmí následně shlukovat v prostoru před hlavním vchodem do             
školy. V případě vyzvedávání dětí po skončení dopoledního bloku prosíme o přítomnost před             
budovou školy v určeném čase. Vyučující žáky přivede před budovu školy a zkontroluje             
předání. Z organizačních důvodů Vás prosíme o dodržování uvedených časů. Zároveň se            
zejména první den omlouváme za možné časové komplikace. Celý systém závisí na            
stravování, kde dopředu nelze přesně odhadnout čas na jednotlivé skupiny. Při vyzvedávání            
dětí z odpoledního bloku před 16.00 hod zazvoníte na paní hospodářku. Ona Vám rozhlasem              
vyvolá Vaše dítě. 
 
Pomůcky na výuku 
Vyučující vždy upřesní v závislosti na stanoveném rozvrhu. 
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Základní bezpečnostní pravidla: 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám (i doprovodu žáků) do budovy školy. 
Každý žák má na jeden den 2 roušky + sáčky na čisté a špinavé roušky.  
Mimo určený čas výuky vyučujícím žák nosí soustavně roušku. 
Při bližším kontaktu při výuce (skupinová práce) musí mít žáci nasazené roušky. 
Po příchodu do třídy žáci provedou hygienu rukou (minimálně dezinfekce). 
Každý žák bude mít přiděleno samostatné místo v lavici, vzdálenost od ostatních min. 1,5 m. 
Před každou konzumací jídla či pití si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. 
Žáci se přesouvají do jídelny v rozestupech na pokyn vyučujícího. 
Před výdejem jídla zachovávají odstup 2 m. 
Při vstupu do jídelny si umyjí a vydezinfikují ruce. 
Od personálu jídelny obdrží žák tác s kompletní stravu včetně příborů. 
Jídelna je uzpůsobena pro bezpečné usazení ke stolům (rozestupy 1,5 m). 
Při přímé konzumaci stravy si žák sejme roušku. 
Žáci odcházejí z jídelny na pokyn vyučujícího v rozestupech. 
Při případném porušení základních pravidel škola obeznámí zákonného zástupce, při          
opakovaném porušení pravidel škola dále nepustí žáka na prezenční výuku. 
 
Dopravní omezení ve Svobodných Dvorech 
V pondělí 18. 5. 2020 byl uzavřen kruhový objezd na Dvorské ulici a Zelené ulici. O uzávěrce                 
školu ani KMS nikdo předem neinformoval. Přes opravovaný kruhový objezd je umožněn            
průjezd autobusů MHD, nelze ho pěšky přecházet. Navrhovaná trasa pro pěší je navržena             
okolo místního rybníku. Předseda KMS Ing. Klubíčko intenzivně jedná s magistrátem           
i dopravním podnikem o bezplatné možnosti cestovat MHD přes tuto stavbu. Objízdná trasa            
pro automobily vede po Koutníkově ulici, přes kruhový objezd u ČKD a Spojovací ulicí ke               
škole. U MHD je opět v provozu školní linka č. 16, jízdní řád autobusu je neustále                
v prázdninovém režimu. 
 
 
Předem děkujeme za seznámení s pokyny. Pevně věříme, že do konce školního roku             
zabezpečíme odpovídající vzdělávání Vašich dětí v rámci prezenční i distanční výuky. 
 
S přátelským pozdravem 
 
 
 
 
 
 

 
V Hradci Králové, dne 21. 5. 2020 

                                                                      Mgr. Pavel Balda 
ředitel školy 
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